
Δεν θα ήταν τέλειο να εργάζεστε με ένα σύστημα καθαρισμού υψηλής απόδοσης, χωρίς να χρειάζεται 
να ανησυχείτε για προβλήματα υγείας και ανακύκλωσης;

Οι έντονες ακαθαρσίες σε μέρη των οχημάτων και εργαλείων αποτελούν μεγάλη πρόκληση για κάθε 
συνεργείο επισκευών και συχνά απαιτούν τη χρήση επιθετικών χημικών διαλυτικών. Η WABCO σάς 
προσφέρει τώρα μία λύση καθαρισμού, με την οποία μπορείτε να απομακρύνετε ακόμη και τις πιο 
έντονες ακαθαρσίες γρήγορα, με ασφάλεια και με εντελώς φυσικό τρόπο: WABCO BioCircle

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ–Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
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Καθαριότητα, τόσο σημαντική για τη δουλειά σας 
όπως και για κάθε εξειδικευμένο γιατρό

BioCircle



Ο καθαρισμός χρησιμοποιημένων μερών ενός 
οχήματος είναι πάντα δύσκολος, διότι συχνά έχουν 

μολυνθεί έντονα με λάδια και γράσα. Για να επιτύχουμε 
αποδεκτά αποτελέσματα, χρησιμοποιούσαμε έως 
σήμερα επιθετικά κρύα καθαριστικά. Από τότε που 

χρησιμοποιούμε το BioCircle της WABCO,  
ο καθαρισμός έγινε πολύ πιο εύκολος και γρήγορος. 

Επιπλέον, εξοικονομούμε πολλά χρήματα από  
ακριβά χημικά προϊόντα, ενώ δε χρειάζεται να 

ανησυχούμε για την υγεία των συνεργατών  
μας ή για προβλήματα ανακύκλωσης.

Υψηλή απόδοση για τις επισκευές σας
 Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός των χρησιμοποιημένων 

μερών ενός οχήματος, των εργαλείων και των μονωμένων 
επιφανειών

 Χάρη στο καθαριστικό υγρό με ουδέτερο ph μπορούν να 
αφαιρεθούν λάδια, γράσα και άλλες ακαθαρσίες, χωρίς να 
καταστραφεί η επιφάνεια

 Οι μικροοργανισμοί που περιέχονται στο καθαριστικό υγρό 
είναι σε θέση να διαλύσουν μέχρι και 500 ml λάδι την ημέρα. 
Συνδυασμένο με ένα αποτελεσματικό σύστημα φίλτρου, η 
απόδοση καθαρισμού είναι η μέγιστη δυνατή

 Ένας φιλικός προς το χρήστη και εργονομικός 
σχεδιασμός διευκολύνει σαφώς τις εργασίες καθαρισμού.

 Χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό, οι εργασίες συντήρησης γίνονται 
εύκολα και γρήγορα

Σχέση κόστους-αποδοτικότητας και ασφάλεια για τις καθημερινές εργασίες σας
 Χάρη στη μόνιμη διαδικασία αποδόμησης των λαδιών και γράσων, το καθαριστικό υγρό προσφέρει 

4 φορές υψηλότερη διάρκεια από τα συνήθη κρύα καθαριστικά
 Το καθαριστικό υγρό παραδίδεται έτοιμο προς χρήση, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και υψηλή 

ποιότητα
 Χάρη στην καθαρή χρήση φυσικών συστατικών, το BioCircle της WABCO μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς κινδύνους για την υγεία του χρήστη. Δερματικοί ερεθισμοί, αναπνευστικά 
προβλήματα ή αισθήματα ζάλης ανήκουν πλέον στο παρελθόν

 Εύκολη ανακύκλωση χάρη στα πλήρως φυσικά συστατικά: Χωρίς προβλήματα με 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς ή περιβαλλοντικές βλάβες

Εξοικονόμηση χρήματος, προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος;
Επικοινωνήστε μαζί μας ή με το δικό σας συνεργάτη της WABCO για 
περισσότερες πληροφορίες.

Ξεκινήστε αμέσως τη δουλειά με το σετ WABCO BioCircle Starter Set 300 100 007 0. 
Το σετ BioCircle Starter Set περιλαμβάνει:
• Συμπαγή μονάδα καθαρισμού 300 100 008 4
• 5× 20 l κάνιστρα καθαριστικού υγρού 300 100 009 4
• 2× 500 ml δραστικά καθαριστικά CB100 300 100 010 4

Κάθε εξειδικευμένος γιατρός γνωρίζει ότι ένα καθαρό ιατρείο και τα καθαρά 
όργανα αποτελούν τη βάση για μία επιτυχημένη θεραπεία ή εγχείρηση. Με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο, η καθαριότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επισκευή 
όλων των σχετικών με την ασφάλεια μερών ενός οχήματος. Με τη WABCO γίνεστε 
εσείς ο ειδικός.
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